
 

Notulen Algemene leden vergadering S.V. THOR 28 september 2022 

Aanwezig: Sybren Visser, Tjidsger Rozenberg, Gooitzen Bosma, Theunis Osinga, W. Mulder, 

Hieke Jaarsma, Jan Witteveen, Wiebe Tolman, Marten Zwart, Wimmie Jonker, Ypie Postma, 

Dik Schimmel, Jan de Vries, Thomas Visser, Richard Janssen, Arjan v.d. Bosch, Renskje 

Idzenga, Jetty de Boer, Douwina Bantema, Tessa Grijze, Sjoerd Idzenga. Bestuur: Gerrit 

Jonker, Ernst Pieter Bantema, Janny Kleinhuis, Sjoerdsje Akkerman, Esther van Herk, Ankje 

Niemeijer (notulen) 

Afwezig (m.k.): Reinder Jeensma, fam. Weurding, Johan Heida, Berend Jan Niemeijer,  

Sjouke Bleeker, Hille Jan Oppendijk, Yvonne Hemstra, Hinke Heida. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Gerrit heet als ad interim voorzitter iedereen welkom op de algemene ledenvergadering van 

S.V. THOR.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en terugblik afgelopen jaar. 

Afgelopen zomer hebben we het 100 +1 jarige bestaan van S.V. THOR groots gevierd, hier 

bleek dat de samenwerking tussen de verschillende verenigingen tot een grandioos feest 

heeft geleid. Een week lang het hele dorp in touw, voor ieder wat wils, met een positief 

financieel resultaat, hier mogen we met elkaar best trots op zijn. Er werd over gesproken tot 

ver buiten het dorp. 

Terugblikkend op eind 2021 nog volop in de Corona perikelen, kwam het reguliere seizoen 

een beetje lastig en moeizaam op gang. Veel zaken moesten nog geregeld worden, terwijl de 

start van het seizoen niet langer op zich liet wachten. Na een paar weken komt alles dan toch 

gelukkig (langzaam) weer op stoom. 

Samen met NDL hebben we de afgelopen maanden campagne gevoerd voor het werven van 

nieuwe vrijwilligers, en gelukkig zijn er hier en daar toch wat mensen bij gekomen. Want 

zoals we allemaal weten; vele handen maken licht werk. 

 



3. Notulen ALV 29 september 2021. 
De notulen van de ALV van 29 sept. 2021  worden unaniem goedgekeurd en kunnen in het 

archief. 

 

4. Jaarverslagen van de verschillende afdelingen. 
Deze worden mondeling door de verschillende personen toegelicht. 

 

Volleybal: weinig wijzigingen. De trainer blijft gelukkig nog een jaar. Kampioen geworden 

vorig jaar, flink feestgevierd. Het nieuwe programma is inmiddels eindelijk bekend, Ankje zal 

dit naar Esther sturen zodat het op de site komt te staan. De dames recreanten gaan het dit 

seizoen opnieuw proberen in een verkorte competitie. 

 

Voetbal: helaas is het 1e gedegradeerd, het tweede heeft de competitie niet helemaal af 

kunnen maken i.v.m. te weinig speeldata over. De nieuwe trainer Reinder Jeensma is gestart. 

Het tweede elftal liet een mooi seizoen zien. Bijzonder was op te merken dat vele ploegen in 

de competitie niet genoeg spelers op de been kregen waardoor er met enige regelmaat 

wedstrijden niet door gingen. 

De 45 plus was ook weer vertegenwoordigd met de 7 tegen 7 competitie georganiseerd 

vanuit de KNVB, de 35 plus deed weer mee met de 7 tegen 7 in de door de regio zelf 

georganiseerd competitie. 

 

SV THOR jeugd: dit seizoen zijn we gestart met een JO08 en JO10 team. Beide teams zaten in 

het 4-fasen voetbal, waarvan er uiteindelijk drie gespeeld zijn. Veel nieuwe voetballers 

konden we verwelkomen. In de wedstrijden waren deze nog niet altijd op elkaar ingespeeld.  

De DinkyThors hebben dit seizoen door COVID-19 alleen in het voorjaar 4x getraind.  

 

SJO WTTC-jeugd:  Afgelopen seizoen zijn we gestart met de volgende teams: JO12-1, JO12-2, 

JO13-1, JO13,2, JO15-1, JO17-1 en JO19-1. Het JO19-1 team stond dit jaar o.l.v. een externe 

trainer Henk Oosterhof uit Gorredijk.  

De JO19-1 is dit seizoen twee keer kampioen geworden. Een puike prestatie. Ook de JO13-1, 

welke volledig uit spelers van THOR bestond, mocht in de voorjaarsreeks ook de vlag hijsen. 

Kampioen dus! 

JO13-2, bestaande uit spelers van Tijnje en Wispolia, werd in het najaar kampioen.   

 

Gym/Dans: Helaas is Larissa na 1 jaar turnen gestopt, Tessa Grijze een jong talent neemt het 

van haar over. Bij dans veel uitval door Corona en zwangerschapsverlof, gelukkig kunnen en 

konden  Mariëlle en Marjan dit overnemen tot de herfstvakantie over enkele weken. 

Bij de aerobics en ouderen gym is de leiding tijdelijk overgenomen door Aukje Moll, zij 

verving Gisela die er door blessures langere tijd uitlag. De outdoor stopt helaas het komend 

seizoen. Afdeling gym/dans krijgt de complimenten van de aanwezigen voor de prachtige 

uitvoering tijdens de feestweek. 

 

Liprunners: Weinig wijzigingen, ook hier is de trainer tijdelijk uitgevallen, dit hebben de 

lopers gelukkig zelf opgelost. Nieuw talent is welkom,  op ieder niveau kun je meedoen. 

 

5. Bestuursverkiezingen. 
Verkiesbaar: Gerrit Jonker algemeen voorzitter. Met unanieme stemmen wordt Gerrit 

aangenomen als de nieuwe algemeen voorzitter van S.V.THOR. 



Aftredend en herkiesbaar: Ernst Pieter Bantema, voorzitter voetbal. Ook Ernst Pieter wordt 

met unanieme stemmen aangenomen.  

Afdelingswijzigingen: 

Afdeling Gym/dans: Karla Zwart en Yvonne Hemstra zijn afgetreden, voor hen in de plaats 

zijn gekomen Elsa Reitsma en Jolanda Heukers.  

Het komend jaar zullen Douwina de Bos en secretaris André Veenstra aftreden. 

Afdeling voetbal: doordat vanuit de KNVB geen consul meer actief hoeft te zijn, 

nemen we afscheid van Wytse Mulder, die dit jaren heeft gedaan.  

Ook nemen we afscheid van de jeugdvoorzitter Sybren Visser, Sybren wordt bedankt 

voor alle inzet, we hebben Bregtsje v.d. Naald bereid gevonden de taken van Sybren v.w.b. 

de jeugdteams over te nemen. Ook Johan Heida gaat enkele taken richting WTTC overnemen 

van Sybren. Johan zal ondersteund worden door Renskje Idzenga. 

Afdeling volleybal: Hier zijn bestuurlijk geen wijzigingen. 

 

6. Financieel verslag S.V. THOR over 2021-2022. 
Janny licht het financieel verslag toe. We staan er m.b.v. de vele subsidieaanvragen en 

ondanks corona financieel gezond voor. 

De sponsorcommissie is gelukkig ook weer op poten gezet. 

Het contract met Jumbo is opengebroken, we hebben een fantastisch nieuw contract voor de 

komende 5 jaar, dit komt de continuïteit zeker ten goede. 

Met Med prevent zijn we op dit moment nog in gesprek. 

Tjidsger merkt op dat er een behoorlijk verschil zit in het bondsgeld in vergelijking met vorig 

jaar. Dat klopt de KNVB heeft geen bondsgeld geïnd afgelopen jaar. 

Ook de trainerskosten zijn fors lager. 

Komend jaar zullen waarschijnlijk de energiekosten wel veel hoger worden, de 

klimaatinstallatie is de grootste energieslurper. Misschien is het mogelijk meer zonnepanelen 

op het dak te leggen, er zijn misschien ook nog wat subsidiemogelijkheden De verlichting 

vaker uit. De koeling is verouderd. Zo zijn er nog wel een aantal besparingsmogelijkheden 

waar we toch serieus naar moeten kijken. 

Wytse Mulder geeft nog aan dat er bij de van Tyens Fundatie misschien nog wat geld te 

verkrijgen is, hier doen we wel vaker een beroep op. 

 

Financieel verslag Piterrun over 2021-2022. 

Wiebe geeft een toelichting op het financieel verslag van de Piterrun. Afgelopen jaar i.p.v. 

500 deelnemers toch nog 350 in korte periode voor elkaar gekregen. Het Piterrun bestuur 

heeft weer donaties kunnen doen aan THOR, Piterkerk, NDL waar iedereen erg blij mee is. 

De volgende Piterrun zet m in je agenda is op 11 Maart 2023. 

Gooitzen vraagt nog even naar het wafelmeisje, zij stond in Jubbega bij de kerk. 

 

7. Verslag kascommissie Arjan v.d. Bosch en Marco Rozenberg. 
Arjan geeft aan dat het er allemaal keurig uitzag zowel voor S.V. THOR als voor de Piterrun. 

Arjan verlaat de kascommissie, Marco zal volgend jaar de kas nogmaals controleren. Jan 

Witteveen wil dit samen met Marco doen volgend jaar. 

 

8. Lopende en komende acties. 
De Grote Clubactie is net van start gegaan, 80% van de verkochte loten komt ten goede aan 

de vereniging. Richard Janssen vraagt of ze ook in Gorredijk komen. Rabo Clubsupport is 



sinds gister gesloten, we weten de opbrengst hiervan nog niet. 

Op 1 oktober a.s. organiseren de dames van THOR 1 volleybal opnieuw een bingo met mooie 

prijzen. De opbrengst van de bingo ten goede aan THOR. 

En Actie in Lippenhuizen, de gezamenlijke activiteiten commissie van THOR, NDL en het 

dorpssteunpunt komt de komende maanden weer met allerlei activiteiten. 

De Harker zal voortaan digitaal beschikbaar komen, hierin kunnen de activiteiten ook worden 

vermeld. Theunis tipt om de activiteiten van THOR / Actie in Lippenhuizen toe te voegen in 

de activiteitenagenda op deharker.nl. Dit zullen we doen. 

 

 

9. Vooruitblik toekomst van de vereniging. 
Binnenkort zullen de leden de nieuwe statuten, de WBTR etc. per mail ontvangen, zodat 

iedereen deze in kan zien, voorzien van feedback en vervolgens op de vergadering van 15 

november kunnen worden bekrachtigd.  Sybren vraag hoeveel procent van de leden dan 

aanwezig moet zijn, dit moet inderdaad tweederde van het aantal leden zijn.  

DUS kom allemaal 15 november a.s. om de nieuwe statuten en de WBTR vast te stellen. 

 

10. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt. 
Tjidsger ziet dat de contributie daalt, daalt het aantal leden ook? Antw. Ja een beetje. 

E.P vermeld nog even dat er een sfeer rapportage gemaakt wordt door Omrop Fryslân van de 

wedstrijd Tijnje -THOR. 

 

11. Sluiting. 
Gerrit bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.  

 



 


